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การเตรียมพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน
ปาลมน้ํามันเป นพืช ยืนต น มี อายุการใหผ ลผลิต ยาวนาน (20-25 ป ) ต องเก็บเกี่ย วผลผลิตทุ ก
15-20 วัน และผลผลิตในการเก็บเกีย่ วแตละครั้งมีปริมาณมาก ดังนั้นการปลูกสรางสวนปาลมน้ํามันในชวงแรก
นับวามีความสําคัญที่สุด เพราะตนปาลมน้ํามันจะใหผลผลิตสูงอยางสม่ําเสมอนั้นขึ้นอยูกับ การจัดการสวนใน
ระยะเริ่มปลูกสรางสวน ดังนั้นการปฏิบัติที่ถูกวิธีในการปลูก และการดูแลรักษา จะเปนแนวทางอันหนึ่งที่ทําให
สามารถเพิ่มผลผลิตและลดคาใชจายในการผลิตในระยะยาวได
การปลูกปาลมในพื้นที่ขนาดใหญ 5,000-10,000 ไร จะมีการแบงพื้นที่เปนแปลงยอยๆ แตล ะ
แปลงอาจมีขนาด 500 ไร ในขณะที่เกษตรกรที่มีพื้นที่ 100-200 ไร อาจมีการแบงพื้นที่เปนแปลงยอยๆ ขนาด
20-50 ไร ก็ได อยางไรก็ตาม ในการแบงพื้นที่เปนแปลงยอยขนาดเทาใดนั้นควรคํานึงถึงความเหมาะสมของ
พื้นที่และความสะดวกในการจัดการ เชน การใสปุย การเก็บเกี่ยวผลผลิต และความสม่ําเสมอของคุณสมบัติดิน
ดวย
การโคนลม
การเตรีย มพื้นที่ ปลูก ควรดําเนินการในฤดู แ ลง เพราะสะดวกในการใชเ ครื่อ งจักรกลโค นและ
กําจัดตนไมออกจากแปลง ไถพรวนปรับพื้นที่ใหเรียบ ควรกําจัด ซากตนไมและวัชพืชออกจากแปลง ไถพรวน
ปรับพื้นที่ใหเรียบ ในกรณีที่โคนลมปาลมเกาเพื่อปลูกใหมทดแทน ควรใชวิธีสับตนปาลมและกองใหยอยสลาย
ในแปลง ไมควรกองซากตนปาลมสูงเกินไป เพราะจะเปนที่วางไขของดวงแรด
การปรับพื้นที่เพื่อปลูกปาลมน้ํามัน
การปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ที่มีค วามเหมาะสมมักไมมีปญหาในการเตรีย มพื้นที่ เชน พื้นที่ที่มี
ความลาดเอียงต่ํากวา 12% ถือวามีความเหมาะสม โดยหลังจากกําจัดพืชดั้งเดิมในพื้นที่ออกแลว สามารถทํา
การแบงพื้นที่ ไถพรวน 1 ครั้ง แลวปกแนวปลูก ขุดหลุมปลูกไดเลย แตถาพื้นที่มีความลาดชัน จําเปนตองปรับ
พื้นทีท่ ําขั้นบันไดกวางอยางนอย 4 เมตร (วัดระยะปลูกในแนวราบของขั้นบันได หากวัดในแนวลาดชันจะทําให
ตนเจริญเติบโตชิดกัน) (ภาพที่ 14) ในทางตรงกันขามถาเปนที่ลุมก็ตองทําการยกรอง เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
ซึ่งทําได 2 อยางคือ ไถยกรอง และขุดยกรอง หากสภาพพื้นที่ลุมไมมากนักอาจมีการไถยกรองและปลูกปาลม
2 แถวบนรอง และใชสันกลางรองเปนถนนยอย (ภาพที่ 15) และหากเปนพื้นที่ลุมมากอาจตองไถรองถี่ขึ้นและ
ปลูกปาลม 1 แถวบนรอง แลวทําถนนยอยขวางแถวปลูก (ภาพที่ 16) ซึ่งการปลูกบนรองควรปลูกหางจากขอบ
คูอยางนอย 2 เมตร เพื่อสะดวกตอการปฏิบัติงาน
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ภาพที่ 14 การวางผังปลูกในพื้นทีล่ าดชัน (ธีระพงษ, 2555)

ภาพที่ 15 การวางผังปลูกในพื้นที่ลุมไมมาก (ธีระพงษ, 2555)
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ภาพที่ 16 การวางผังปลูกในพื้นทีล่ ุมมาก (ธีระพงษ, 2555)
การทําถนนในแปลง
เพื่อใชเปนเสนทางขนสงผลผลิตและปฏิบัติงานในการดูแลรักษาสวน และเก็บเกี่ย วปาลมน้ํามัน
การวางผั งทําถนนขึ้นอยูกั บ สภาพภู มิป ระเทศและขนาดของสวนปาล มน้ํ า มัน โดยทั่วไปรู ป แบบของถนน
มี 3 แบบคือ
1. ถนนใหญ
กว า งประมาณ 6-8 เมตร ห างกั นประมาณ 1 กิ โลเมตร เพื่อ ใช เป นเส นทางขนสง วั ส ดุ
การเกษตร และผลผลิตไปโรงงานสกัด น้ํามันปาลม สามารถรับน้ําหนักรถบรรทุกขนาดใหญได (สําหรับสวน
ปาลมขนาดเล็กกวา 500 ไร ไมจําเปนตองสรางถนนใหญ)
2. ถนนยอยหรือถนนเขาแปลง
เปนถนนที่สรางแยกจากถนนใหญ มีความกวางประมาณ 4-6 เมตร ระยะหางถนนประมาณ
500 เมตร เพื่อใชสําหรับขนสงวัสดุการเกษตรเขาสวนปาลม และขนสงผลผลิต
3. ถนนซอย
เปนถนนขนาดเล็กแยกจากถนนยอยเขาไปในแปลงปลูกปาลม ความกวางขนาด 3-4 เมตร
มีระยะหางประมาณ 50 เมตร สําหรับขนสงวัสดุการเกษตร และผลผลิตสูถนนยอย
การทําทางระบายน้ํา
การทําระบบระบายน้ําควรทําตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และควรออกแบบใหเชื่อมโยง
กับระบบการขนสง เพื่อใหมีการสรางสะพานนอยที่สดุ ในสวนปาลมประกอบดวยทางระบายน้ํา 3 ประเภท คือ
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1. ทางระบายน้ําระหวางแถวปาลม
ควรสรางขนานกับทางระบายน้ําหลักและตั้งฉากกับทางระบายน้ําระหวางแปลง ขนาดของ
ทางระบายน้ําระหวางแถวปากรองกวาง 1.2 เมตร ทองทางระบายน้ํากวาง 0.3-0.5 เมตร และลึก 1 เมตร การ
ทําทางระบายน้ําระหวางแถวปาลมขึ้นอยูกับชนิดของดินในแตละแปลง ถาเปนที่ลุ มน้ําทวมขัง ควรขุดระบาย
น้ําทุกๆ 2-4 แถวปาลม ถาเปนที่ราบลุมควรมีการระบายน้ําที่ดี ควรทําทางระบายน้ําทุกๆ 6 แถว ถาเปนที่ดอน
ใชระยะ 100 เมตร
2. ทางระบายน้ําระหวางแปลง
ควรสรางขนานกับถนนเขาแปลง หางกันประมาณ 200-400 เมตร ทางระบายน้ํานี้จะตั้งฉาก
และเชื่อมโยงกับทางระบายน้ําหลักมีขนาดของคูกวาง 2-2.5 เมตร ลึก 1.2-1.8 เมตร ทองคูกวาง 0.6-1 เมตร
3. ทางระบายน้ําหลัก
เปนทางระบายน้ําขนาดใหญสามารถรับน้ําจากทางระบายน้ําระหวางแปลงได แล วไหลลงสู
ทางน้ําธรรมชาติตอไป สวนมากรองน้ําขนาดใหญนี้จะสรางขนานกับถนนใหญ หรือตามความจําเปนในการ
ระบายน้ํา มีขนาดปากรอง 3.5-5 เมตร ทองรองกวาง 1 เมตร และลึกประมาณ 2.5 เมตร โดยปกติดานขาง
ของทางระบายน้ําจะมีมุมลาดชันประมาณ 50-60 องศา จากแนวขนานของทางระบายน้ํา
การวางแนวปลูก
ทําหลังจากสรางถนนและทางระบายน้ํา ควรวางผังแปลงแบบสามเหลี่ยมดานเทา ใหแถวปลูก
หลักอยูในแนวเหนือ-ใต อาจใชระยะปลูก 8.5x8.5x8.5 เมตร สําหรับพันธุที่ทางใบสั้น เชนลูกผสมสุราษฎรธานี
แตสวนใหญมักใชระยะปลูก 9x9x9 เมตร เพราะใชไดกับปาลมน้ํามันทุกสายพันธุ เพื่อใหตนปาลมทุกตนไดรับ
แสงแดดมากที่สุดและสม่ําเสมอ
วิธกี ารวางผังปลูกปาลมน้ํามัน (ภาพที่ 16) ทําไดโดย
1. ใหปกหลักแถวแรกตามแนวทิศเหนือ-ใต ใหหางกัน 9 เมตร (โดยเริ่มตนจากมุมใดมุมหนึ่งของ
แปลงปลูก)
2. จากหลักแรกของแถวที่ 1 ปกหลักตามแนวตั้งฉากกับแถวที่1 ในทิศตะวันออก-ตะวันตก และ
ใหหลักหางกัน 7.79 เมตร (ซึ่งหลักในแนวดังกลาวจะเปนแนวของแถวที่ 2,3,4….)
3. เริ่มปกหลักแรกของแถวที่ 2 ที่ระยะหางกับแถวแรก 7.79 เมตร และทํามุม 30 องศาที่ห ลัก
แรกของแถวที่ 1 หรือหางจากแนวตั้งฉากกับแถวแรก 4.5 เมตร และปกหลักที่2,3,4…ของแถวที่ 2 ใหหางกัน
9 เมตร และใหขนานกับแถวที่ 1
4. ปกหลักแรกของแถวที่ 3 ที่ระยะหางกับแถวที่ 2 เทากับ 7.79 เมตร และใหอยูในแนวทํามุม
ฉากที่หลักแรกของแถวที่ 1
5. ปกหลักในแถวที่ 4,6,8,10…. ใหทําเช นเดียวกั บแถวที่ 2 และ แถวที่ 5,7,9,11…. ใหทํ า
เชนเดียวกับแถวที่ 3
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ภาพที่ 16 การวางผังปลูกปาลมน้ํามัน แบบสามเหลีย่ มดานเทา ระยะปลูก 9 เมตร
การวิเคราะหดินกอนปลูก
หลังปรับพื้นที่และทําถนนตางๆแลว ควรมีการวิเคราะหคุณสมบัติของดินกอนปลูก เพื่อประเมิน
สภาพและองคประกอบของดิน วางแผนปรับปรุงดินและวิธีการใสปุย ซึ่งในพื้นที่ข นาดใหญจะดําเนินการใน
แตละแปลงยอย การวิเคราะหคุณสมบัติของดินทางกายภาพ ไดแก สวนประกอบของดิน ความลึก ความลาด
เท การระบายน้ํา การวิเคราะหคุณสมบัติข องดินทางเคมี ไดแ ก ความเปนกรด-ดาง (pH) ความตองการปูน
อินทรียวัตถุ ความเค็มของดิน ฟอสฟอรัส โปแตสเชียม แคลเซียม และแมกนีเซียม สวนในดินกรดจัดหรือดินพรุ
เพิ่มการวิเคราะหธาตุเหล็กและทองแดง

